
SPOJENÉ   VOĽBY  2022 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych 
krajov sa budú konať v rovnaký deň a v rovnakom čase. Predseda 
Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil 
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych 
krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 v čase od 07.00 
hod. do 20.00 hod.  
 
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych 
krajov sa budú konať v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022. 
https://www.minv.sk/?volby-selfgov22 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Bašte podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. 
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 31/2022 zo dňa 
15.07.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Novej Bašte  bude mať 7 
poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom  obvode utvorenom 
pre celú obec. 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe zákona č. 369/1990 par. 11, 
odst. 4, písm. i) v znení neskorších predpisov na celé funkčné obdobie 
rozsah výkonu funkcie starostu obce na celý úväzok. 

  

Oznámenie o počte obyvateľov 

  

Obec Nová Bašta v zmysle § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce ku 
dňu vyhlásenia volieb. 

 Počet obyvateľov obce Nová Bašta ku dňu vyhlásenia volieb je   502. 

  

Minimálny počet podpisov voličov nezávislého kandidáta pre voľby 
do orgánov samosprávy obcí 

 Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby 
poslanca do Obecného zastupiteľstva v obci Nová Bašta je 100. 



 Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre 
starostu v obci Nová Bašta je 100. 

Termín na doručenie kandidátnych listín je najneskôr 60 dní predo 
dňom konania volieb, teda najneskôr 30. augusta 2022. 

  

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie: 

Starosta obce Nová Bašta Richárd Molnár v súlade s § 169 ods. 
6 volebného zákona za zapisovateľku miestnej volebnej komisie vymenoval 
p.  Denisu Pálovú. 

Kontaktné údaje na zapisovateľku miestnej volebnej komisie 

Denisa Pálová, Obecný úrad Nová Bašta č.54, Nová Bašta 

Kontakty : tel.: +421 47 5691 111, e-mail: nova.basta@gmail.com 

  

 

 

Informácie pre voliča 

Informácia o spôsobe hlasovania 

 

 

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície 

Kandidátna listina politickej strany, politického hnutia a koalície 
pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

 
Kandidátna listina politickej strany, politického hnutia a koalície 
pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 

 
Delegovanie do volebných komisií 

 
Prítomnosť vo volebnej miestnosti a pozorovanie volieb 
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Informácie pre nezávislých kandidátov 

 
Kandidátna listina nezávislého kandidáta 
pre voľby do orgánov samosprávy obcí 
  

Kandidátna listina nezávislého kandidáta 
pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 

  
Prítomnosť vo volebnej miestnosti a pozorovanie volieb 
 
 

Tlačivá a vzory 

 
Tlačivá a vzory pre obce 
 

Tlačivá a vzory pre volebné komisie pre voľby do orgánov samosprávy 
obcí 
 

Tlačivá a vzory pre volebné komisie pre voľby do orgánov 
samosprávnych krajov 
 

Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 
 

Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 
 

Vzory pre späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie 
kandidatúry pre voľby do orgánov samosprávy obcí 
 

Vzory pre späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie 
kandidatúry pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 
 

Vzory oznámení pre delegovanie do volebných komisií 
 

Vzory tlačív pre vedenie volebnej kampane 

 

 

 

 

Bližšie informácie o spojených voľbách nájdete na stránke 
Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22 
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